E-learning Persoonsgericht werken in de dementiezorg
Leer op een persoonsgerichte manier omgaan met mensen met dementie
Hoe kun je er als zorgmedewerker voor
zorgen dat iemand met dementie zich
prettig voelt? Hoe kun je onbegrepen
gedrag bij mensen met dementie
voorkomen? En als dit gedrag toch
ontstaat, hoe kun je er dan het beste mee
omgaan? Deze vragen staan centraal in
de e-learning Leren over dementie.

Zorgen voor mensen met dementie kan soms een
uitdaging zijn. Om op een persoonsgerichte manier
voor iemand te kunnen zorgen is het belangrijk dat je
iemand persoonlijk kent, zodat je aan kunt sluiten op
iemands behoeften en voorkeuren. Omdat dementie
een complexe aandoening is, start de e-learning met het
opfrissen van de kennis over de meest voorkomende
vormen van dementie. Ook wordt er aandacht besteed
aan onbegrepen gedrag en de bewustwording van

wat jouw rol kan zijn in het ontstaan en/of voorkomen
van dit gedrag. De volgende typen gedragingen
worden behandeld: agressief, apathisch, afhankelijk,
achterdochtig en rusteloos gedrag.
De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met (leerling)
verzorgenden en bestaat uit twee opeenvolgende delen.
Het bevat een combinatie van diverse leermethoden:
filmpjes, verschillende typen vragen en interactieve
schermen wisselen elkaar af en een samenvatting van
de belangrijkste informatie is terug te vinden in een
bijbehorende reader. Leren over dementie wordt afgesloten
met een certificaat. Daarnaast kunnen accreditatiepunten
aangevraagd worden bij het Kwaliteitsregister V&VN.

“Het is makkelijk dat ik het in mijn
eigen tijd kan volgen, wanneer
het mij het beste uitkomt.’’
Verzorgende, Laurens

www.elearningpersoonsgerichtwerken.nl

Drie personages staan centraal
Gedurende de e-learning staan er drie hoofdpersonen
centraal die je aan de hand van informatie, filmpjes
en opdrachten steeds beter leert kennen. Doordat je
steeds meer te weten komt over de behoeften van deze
personen, kun je hun gedrag steeds beter begrijpen. De
personages verschillen wat betreft het stadium en de
vorm van dementie, sociaal netwerk en woonomgeving
(thuis, woonzorgcentrum en verpleeghuis).
Aansluiting bij bestaande visies en beleid
De kern van de e-learning is om mensen met dementie
als mens te blijven zien met behoeften als ieder
ander. Deze persoonsgerichte benadering wordt in
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg niet voor niets
geassocieerd met goede verpleeghuiszorg. Daarbij
onderschrijft het Kwaliteitskader ook het belang van
deskundigheidsbevordering voor o.a. verzorgend
personeel. In de e-learning staat daarnaast een
methodische manier van werken rondom onbegrepen
gedrag centraal. Dit sluit aan bij de 8 kernelementen
van onbegrepen gedrag die de Inspectie voor de
Gezondheidszorg als uitgangspunt neemt voor het
toezicht in de zorg voor mensen met dementie.
Licenties aanschaffen
Licenties voor Leren over dementie zijn verkrijgbaar in de
webwinkel van het Trimbos-instituut en kosten €27,50
per stuk (bestaande uit twee delen). Er zijn verschillende
mogelijkheden om de e-learning voor een grotere

groep aan te schaffen, waarbij tegenwoordig ook de
mogelijkheid bestaat om het lespakket op te nemen in
het eigen Leer Managment Systeem (LMS).

“Tijdens het kijken naar de filmpjes
herkende ik sommige voorvallen, en
begrijp ik nu waarom mensen met
dementie zo kunnen reageren. De eerst
volgende keer wist ik dat ik het ook
anders kon doen. En het leuke ervan is,
dat het ook echt helpt.”
BBL student niveau 3, Albeda College

Ga naar
www.elearningpersoonsgerichtwerken.nl
voor de aanschaf van licenties en voor meer
informatie over de e-learning.

